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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6036 อ. มาลนีิ นาคใหญ่ 
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกฤษดา ลาํวไิล 574480201 1 
  นายกจิธญักรษ ์ทองทรพัยใ์หญ ่574480202 2 
  นายกติตพิล เสยีงเพราะ 574480203 3 
  นายกฤษณะ ดมีา 574480204 4 
  นายขวญัยนื บญุรอด 574480205 5 
  นายจกัรกฤษณ ์ปวนคาํ 574480206 6 
  นายจกัรกฤษณ ์ปานเผอืก 574480207 7 
  นายจกัรกฤษณ ์ภกัดบํีารงุ 574480208 8 
  นายจติรกร ใจเทีย่ง 574480209 9 
  นายจริวฒัน ์ฤกษเ์ปลีย่น 574480210 10 
  นายชยัภทัร ทรงกจิ 574480211 11 
  นางสาวชตุมิา พรหมบตุร 574480212 12 
  นายฐติวิฒุ ิสงิหศ์รกีาญจน ์574480213 13 
  นางสาวณัฐรกิา ปทมุสตู ิ574480214 14 
  นายณัฐวฒุ ิทําสวน 574480215 15 
  นางสาวณิชากร จลุนีย ์574480216 16 
  นางสาวธรีนุช สมัฤทธิ ์574480217 17 
  นายธนวฒัน ์ป่ินทะกลู 574480218 18 
  นายธรรมรตัน ์ช ัน้เล็ก 574480219 19 
  นายธรากร ผวิเหลอืง 574480220 20 
  นางสาวประภาศร ีขนุแสน 574480221 21 
  นายปฏพิทัธ ์เพยีรทอง 574480222 22 
  นายประนัย จนัทรแ์ดง 574480223 23 
  นายประวทิย ์เวชประเสรฐิ 574480224 24 
  นางสาวพรทพิย ์แกว้ใส 574480225 25 
  นายพงศธร วรรณะ 574480226 26 
  นางสาวพรพพิฒัน ์วฒุเิกษตรกจิ 574480227 27 
  นายพเิชษฐ ์อมรกจิธาํรง 574480228 28 
  นายพพิฒัน ์โพธิช์ ุม่ 574480229 29 
  นายพุฒเิมธ เจยีมจริะพร 574480230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายไพบลูย ์ตนุอยู่เพชร 574480231 31 
  นางสาวศริธิร หงษท์อง 574480232 32 
  นางสาวชนานันท ์จติรโสภา 574480233 33 
  นางสาวมนัสชนก คนงานด ี574480234 34 
  นายยงยุทธ อยู่เจรญิพงศ ์574480235 35 
  นางสาวโยทกา พุ่มเพ็ชร 574480236 36 
  นางสาวรุง่นภา หลวงปราบ 574480237 37 
  นายวรเมธ สมคัรไทย 574480238 38 
  นางสาววรรณภา แซต่ัน๊ 574480239 39 
  นางสาววราภรณ ์ศรสีาทร 574480240 40 
  นายวชัรพงษ ์เรอืนใจหลกั 574480241 41 
  นายสชุาต ิเพชรปานกนั 574480242 42 
  นายธนัยา อนิทรพฒัน ์574480243 43 
  นางสาวศดานันท ์คาดวี ี574480244 44 
  นางสาวศภุานัน อจัจมิาองักรู 574480245 45 
  นายสทิธชิยั พรหมณี 574480246 46 
  นางสาวพรสวรรค ์แสงอนันต ์574480247 47 
  นางสาวสฑุาลกัษณ ์ไชยรบ 574480248 48 
  นางสาวสดุารตัน ์ออ่นสด 574480249 49 
  นายสธุมีนต ์นิลมณี 574480250 50 
  นายอชนิ อรณุมาศ 574480251 51 
  นางสาวอมรรตัน ์ชสูขุ 574480252 52 
  นางสาวจฑุารตัน ์บวัแดง 574480253 53 
  นางสาวเจนจริา กรติชติ 574480254 54 
  นายอทิธกิร แซต่ัน้ 574480255 55 
  นางสาวสรินิภา เครอือยู่ 574480256 56 
  นางสาวดารณี กจิสมคัร 574480257 57 
  นางสาวรุง่รว ีกรรณแกว้ 574480258 58 
  นายเฉลมิราช มูลม่อม 574480259 59 
  นางสาวอภวิณัย ์สจัจชลพนัธ ์574480260 60 
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  นางสาวนวพร ไถบ้า้นกวย 574480261 61 
  นายสมใจ มามสีขุ 574480262 62 
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